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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЙОСТА ЛЮНГМАН:
«МВФ не має юридичних 

обмежень щодо 
продовження 

співпраці  
з Україною у ситуації 

запровадження 
воєнного стану».

Розпочалася третя 
хвиля медреформи 

ЗДОРОВ’Я. Старт чергового етапу укладення угод з медични-
ми закладами, де працюють сімейні лікарі, терапевти, педіатри, 
оголосила на своєму сайті Національна служба здоров’я. З 26 
листопада до 20 грудня 2018 року медзаклади можуть подати за-
яву про укладення договору з НСЗУ. А з 1 січня 2019 року — пе-
рейти на нову модель фінансування: оплати НСЗУ за кожного па-
цієнта, якого обслуговує конкретний медзаклад.

Для укладення договору з НСЗУ медичний заклад має автоно-
мізуватися — стати комунальним некомерційним підприємством, 
бути підключеним до електронної системи охорони здоров’я, від-
повідати вимогам до партнерів НСЗУ. Цього разу угоди уклада-
тимуть виключно через електронні медичні інформаційні системи 
(МІС). Медзаклади, які вже працюють з НСЗУ, у цю хвилю мають 
переукласти угоди з нею, бо термін дії договорів першої та другої 
хвиль спливає 31 грудня 2018 року. Раніше реформа охоплюва-
ла всі заклади одного міста чи району одночасно. Тепер кожен за-
клад може окремо подати заяву на укладення договору з НСЗУ. 

17,1%
становитиме, за підрахунками 

НКРЕКП, середнє зростання тарифу 
на теплоенергію для населення через 

здорожчання природного газу 

НЕЗМИТА ГАНЬБА. Від початку створення світу  
в Азовському морі ніхто не чув про піратів. Тепер їх бачать  
і знають усі

Україна має неспростовні 
технічні докази 
російської агресії

Постійний представник фонду в Україні про відсутність 
формальних заборон для співпраці з країнами  
у стані воєнних конфліктів
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НОРМОТВОРЧІСТЬ

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 
26 листопада 2018 року «Про внесення зміни до рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року 
«Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету 
і незалежності України та введення воєнного стану в Україні»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Останнім часом банки, порушуючи 
законодавство, дедалі активніше 
полюють на родичів померлих 
кредитоотримувачів, щоб ті 
погасили борги за позиками
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Рада Безпеки ООН: дії росіян у Керченській 
протоці важко виправдати 
ГЕОПОЛІТИКА. Москву звинувачено в порушенні норм міжнародного права.  
Проте Кремль живе у паралельній реальності

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Захоплення російськими 
прикордонниками україн-

ських моряків і суден ВМСУ 
стало приводом для екстре-
ної наради Ради Безпеки ООН 
у Нью-Йорку. До початку за-
сідання російські дипломати 

спробували повернути ситу-
ацію на свою користь, запро-
понувавши винести на засі-
дання власний порядок ден-
ний, у якому напад ФСБ РФ 

на українські кораблі розгля-
дався б з точки зору «пору-
шення державного кордону» 
Росії. Проте більшістю голо-
сів російський порядок ден-

ний було відхилено. Нато-
мість на засіданні обговорю-
вали порушення Росією 
норм міжнародного мор-
ського права. 2
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ОГОЛОШЕННЯ

Повістка про виклик 
Підозрюваний Аненко Олексій Миколайович, 

15.07.1981 р.н., громадянин Російської Федерації, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України ви-
кликається о 10 год. 00 хв. 06.12.2018 року до стар-
шого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Лабунця P. O. у 
каб. 450 за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, 3-А 
(тел. 044-281-51-45), для проведення слідчих та 
процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22018000000000025 за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 
ст. 111 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 КК України.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розта-

шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Кашпуренка Ігоря Пав-
ловича як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/1535/17 за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні стосовно Кашпуренка Ігоря 
Павловича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 10 грудня 2018 
року о 14.10 годині.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Осіпенко Л. M., Юрченко С. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розта-

шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Коротенка Романа Іва-
новича як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/8743/16-к за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Коротенка Рома-
на Івановича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, що відбудеться 7 грудня 2018 року о 14.10 год.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Половинка В. О., Осіпенко Л. М.

Приватний нотаріус Білоцерківського район-
ного нотаріального округу Київської області  
ОЗАДОВСЬКА Олена Миколаївна (09170, Київська об-
ласть, Білоцерківський район, село Шкарівка, вулиця  
Таращанська, 150А, тел./факс (804563)4-38-52), по-
відомляє про відкриття спадщини на майно після по-
мерлого 22 травня 2018 року ЗЮКІНА Василя Воло-
димировича, 1950 року народження. Спадкоємці по-
мерлого викликаються до приватного нотаріуса для 
з’ясування повного кола спадкоємців.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Оголошення
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону)  

з продажу активів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  БАНК «МЕРКУРІЙ» 

Номер лота: F19GL37648, F19GL37649, F19GL37650, 
F19GL37651, F19GL37652, F19GL37653, 
F19GL37654, F19GL37655, F19GL37656, 
F19GL37657, F19GL37658 та F19GL37659

Коротка назва лота/
номер кредитного  
договору:

Майнові права, які випливають з цінних папе-
рів в кількості 9 позицій та дебіторська забор-
гованість за облігаціями відсотковими в кіль-
кості 2 позиції.
Пул активів, що складається з прав вимоги за 
кредитними договорами фізичних осіб в кіль-
кості 11 шт. 

Місце проведення  
аукціону:

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Посилання на перелік організаторів  
відкритих торгів (аукціонів):  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення  
аукціону:

17.12.2018

Час проведення  
аукціону:

Точний час початку проведення відкритих  
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті:  
http://www.prozorro.sale  

Детальна інформація 
по лоту 
(параметри, забезпе-
чення, початкова ціна, 
правила участі  
в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення  
аукціону, розміщене на веб-сайті Фонду:  
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
53-mercury/40609-asset-sell-id-185037;  
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
53-mercury/40611-asset-sell-id-185045

Київський районний суд м. Харкова (м. Хар-
ків, вул. Валентинівська, 7-Б) викликає в судо-
ве засідання на 10.00 годину 3 грудня 2018 ро-
ку третіх осіб: Ковганка Андрія Анатолійови-
ча, останнє зареєстроване місце проживання:  
м. Дніпро, вул. Комунарівська, 3, кв. 132, Ніко-
лаєнка Юрія Миколайовича, останнє зареєстро-
ване місце проживання: м. Харків, вул. Сум-
ська, 84, кв. 9, Казакова Віктора Миколайови-
ча, останнє зареєстроване місце проживання: 
м. Луганськ, кв-л Луганський, 12, кв. 23, при-
ватного нотаріуса Обухівського міського нота-
ріального округу Київської області Щура Олега 
Івановича, останнє місце проживання: Київська 
область, м. Обухів, вул. Миру 17-а, по цивіль-
ній справі №640/19149/16-ц за позовом ПАТ АБ 
«Південний» до Мещерякової Г. Ф., треті особи: 
Ковганко А. А., Ніколаєнко Ю. М., Казаков В. М., 
приватний нотаріус Обухівського міського нота-
ріального округу Київської області Щур О. І. про 
звернення стягнення на предмет іпотеки.

У разі неявки в судове засідання третіх осіб, 
неповідомлення суду про поважність причин 
неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута за відсутності третіх осіб.

Суддя Шаренко С. Л.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
Колегією суддів Сватівського районного суду 

Луганської області 21 червня 2016 року постанов-
лено ухвалу про здійснення спеціального судового 
провадження відносно Литвина Сергія Анатолійо-
вича, 02.07.1973 року народження, обвинувачено-
го у вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, 
ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України за криміналь-
ним провадженням № 426/351/16-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, 
Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає обвинуваченого Литвина Сергія Анатолійо-
вича, 02.07.1973 року народження, який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, вул. Осипенка, буд. 5, кв. 214, у судо-
ве засідання, яке буде проводитися в порядку спе-
ціального судового провадження та відбудеться 17 
грудня 2018 року о 15.00 годині в залі судових за-
сідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого Литвина Сергія 
Анатолійовича в судове засідання, судовий роз-
гляд буде проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у 
складі головуючого судді Половинки В. О., суддів 
Осіпенко Л. М., Юрченко C. O.

Прохання до Лієнко Любові Леонідівни 

звернутися до Лієнко Олени Вікторівни 

безпосередньо чи за номером +380977457315, 

для вирішення питання оплати 

житлово-комунальних послуг 

та надання належним чином 

завіреної копії свідоцтва 

про право власності на житло.

Я, Бова Т. В., приватний нотаріус Ірпінського місь-
кого нотаріального округу Київської області, повідо-
мляю, що відповідно до спадщини, яка відкрилась 
після смерті гр. Вахлової Юлії Юріївни, 23 березня 
1974 року народження, померлої 1 липня 2018 року, 
мною заведена спадкова справа.

Всім бажаючим спадкоємцям пропоную зверну-
тись до приватного нотаріуса Ірпінського міського 
нотаріального округу Київської області Бови Тетяни 
Вікторівни за адресою: 08200, м. Ірпінь, вул. Собор-
на, 103, тел. (093) 211-91-35, (050) 542-60-70, (096) 
048-00-86, електронна пошта: tatyanaboval@gmail.
com до 1 січня 2019 року.

Каховський міськрайонний суд Херсонської області у зв’язку з розгля-
дом кримінального провадження за обвинуваченням Іоргова Миколи Васи-
льовича, 27.01.1981 року народження, у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258 ч. 3 КК України, викликає обвинуваченого 
Іоргова Миколу Васильовича. Судове засідання відбудеться 5 грудня 2018 
року о 10.00 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул. Мелітопольська, 172, 
каб. № 27. У разі неявки в судове засідання відповідача слухання справи від-
будеться за його відсутності.

Суддя Г. В. Подіновська

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНИХ  
У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

У провадженні Херсонського міського суду Херсонської області перебуває кримінальне провадження №12015230000000454 за обви-
нуваченням Анісіна Івана Миколайовича, 23.02.1991 р.н., Горбунова Олександра Миколайовича, 27.02.1984 р.н., за ч. 3 ст. 187 КК України.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє потерпілу Фоміну Марину Миколаївну, 26.02.1978 року народження, остан-
нє відоме місце проживання: м. Запоріжжя, вул. Пархоменка, 24, кв. 65, потерпілу Масловську Марину Вікторівну, 19.03.1980 року на-
родження, останнє місце проживання: Херсонська область, Каховський район, с. Коробки, вул. 40 років Перемоги, 6, кв. 2, відповідно 
до ч. 1 ст. 325 КПК України, що судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 06.12.2018 року о 14 год. 
30 хв. у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, зала судового за-
сідання 908.

Суддя Г. С. Смирнов

Я, Газін Ігор Олександрович, по-
відомляю про скликання позачерго-
вих загальних зборів членів Обслу-
говуючого Кооперативу «База від-
починку для дітей «Грінфілд 2012» 
(код ЄДРПОУ 38315349), що відбу-
дуться 18 грудня 2018 року об 11.00 
год. за адресою: місто Київ, вул. Ста-
рик, буд. 3.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області зна-
ходиться кримінальне провадження № 426/8739/2017 стосовно Петро-
заводського Іллі Юрійовича, 02.08.1985 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ст. 260 ч. 2, ч. 2 ст. 27, ч. 2  
ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Украї-
ни. Обвинувачений Петрозаводський Ілля Юрійович зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Гагаріна, 14б/46.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Петрозаводського Іллю Юрійовича в 
судове засідання, яке відбудеться 10 грудня 2018 року о 16.30 годині в 
залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого  
судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Попової О. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді 
Юрченко С. О. знаходиться кримінальне провадження № 426/11231/17 
стосовно Герасимчука Володимира Васильовича, 04.07.1963 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Герасимчук В. В. зареєстрований за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Тухачевського, буд. 6, кв. 35.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Герасимчука В. В. у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 6 грудня 2018 року о 12 год. 00 хв. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого  
судді Юрченко С. О., суддів Скрипника С. М., Попової О. М

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області судді 
Юрченко С. О. знаходиться кримінальне провадження № 426/348/16-к 
стосовно Карпака Андрія Миколайовича, 29.12.1981 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Карпак A. M. заре-
єстрований за адресою: Станично-Луганський район, с. Макарове,  
вул. Артема, 50-г.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Карпака A. M. у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 7 грудня 2018 року о 12 год. 00 хв. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого  
судді Юрченко С. О., суддів Половинки В. О., Попової О. М.

Старобільський районний суд викликає як обвинувачено-
го Шубочкіна Ігоря Едуардовича, 22.07.1993 року народжен-
ня, уродженця смт Новопсков Луганської області, громадя-
нина України, зареєстрованого за адресою: вул. Магістраль-
на, б. 270В/8, смт Новопсков Луганської області, за обвину-
ваченням у скоєнні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судове засі-
дання, яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 5 грудня 2018 
року. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу. Підготовче судо-
ве засідання відбудеться в приміщенні Старобільського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: м. Старобільськ 
Луганської області, вул. Миру, 38-А, головуючий суддя  
Воронкін О. А.

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Камінського Івана 
Олексійовича як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 426/14378/16-к за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосовно Ка-
мінського Івана Олексійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
на 12 грудня 2018 року о 10.40 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Половинка В. О., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Мірошниченка Де-
ниса Миколайовича як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/8595/17 за обви-
нувальним актом у кримінальному провадженні стосов-
но Мірошниченка Дениса Миколайовича за ч. 1 ст. 109,  
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 10 грудня 2018 
року об 11.10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Половинка В. О., Скрипник С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Цемкала Сер-
гія Олександровича як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 433/297/18 за обвину-
вальним актом у кримінальному провадженні стосов-
но Цемкала Сергія Олександровича за ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України, що відбудеться 10 грудня 2018 ро-
ку об 11.30 год.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Осіпенко Л. М., Скрипник С. М.

Старобільський районний суд викликає як обвинувачено-
го Несміянова Костянтина Леонідовича, 10.11.1980 року на-
родження, уродженця м. Луганськ Луганської області, гро-
мадянина України, зареєстрованого за адресою: вул. Огнє-
ва, 44, м. Луганськ Луганської області, за обвинуваченням у 
скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судове засі-
дання, яке відбудеться о 09 годині 15 хвилин 5 грудня 2018 
року. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу. Підготовче судо-
ве засідання відбудеться в приміщенні Старобільського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: м. Старобільськ 
Луганської області, вул. Миру, 38-А, головуючий суддя  
Воронкін О. А.

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/1600/2017 
стосовно Фаліної Тетяни Андріївни, 11.03.1967 року народжен-
ня, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3  
ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове 
розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. 
Обвинувачена Фаліна Тетяна Андріївна зареєстрована за адре-
сою: Луганська область, м. Луганськ, проїзд Станіславського, 
127а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Фаліну Тетяну Андрі-
ївну в судове засідання, яке відбудеться 5 грудня 2018 року о 
12.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного су-
ду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрипника С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кулінченка Володи-
мира Васильовича як обвинуваченого в судове засідання 
по кримінальній справі № 433/226/18 за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Кулінчен-
ка Володимира Васильовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
на 12 грудня 2018 року о 10.30 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Скрипник С. М., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кулінченка Во-
лодимира Васильовича як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 433/1792/18 за об-
винувальним актом у кримінальному провадженні сто-
совно Кулінченка Володимира Васильовича за ч. 2  
ст. 110 КК України на 12 грудня 2018 року о 10.10 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. М. Попова
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775, 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Продовження видобування вуглеводнів Рудківського родовища згідно зі спе-

ціальним дозволом від 16.03.99 р. № 1775. Метод розробки родовища — на ви-
снаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання 
газ природний — корисна копалина загальнодержавного значення.

Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ 
«Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси корисних ко-
палин щодо Рудківського родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Адміністративно-територіально Рудківське газове родовище розташоване в 

межах Самбірського та Городоцького районів Львівської області, в 25 км на пів-
нічний схід від м. Самбір в оточенні газових родовищ — Грушівського, Північно-
Мединицького, Пинянського та Малогорожанського. 

У межах родовища знаходяться м. Рудки, селище Комарно і села Тулиголо-
ви, Переможнє, Сусолів, Малинів, які зв’язані між собою гравійними і ґрунтови-
ми дорогами. 

Через північно-західну частину родовища проходять шосейна та залізнична 
дороги Львів—Ужгород.

Поблизу родовища проходить магістральний газопровід Комарно—Самбір—
Дроздовичі.

У селищі Комарно знаходиться Комарнівський газопромисел, який займа-
ється розробкою Рудківського, Малогорожанського, Новосілківського, Вишнян-
ського, Орховицького, Рубанівського, Макунівського, Турабівського, Дубане-
вицького, Залужанського та Пинянського родовищ.

В економічному відношенні даний район належить до категорії сільськогос-
подарського. 

Клімат району помірно-континентальний з річною кількістю атмосферних 
опадів 700-800 мм і середньорічною температурою близько 7-80С.

Рельєф району родовища злегка горбкуватий із коливанням абсолютних від-
міток від +270 до +320 м.

Основними водними артеріями є річка Дністер і невеликі річки Верещиця і Ви-
шня, відповідно ліві та праві притоки Дністра та Стрия.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки 
надр 112,32 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці)

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуглевод-

нів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечення потреб 
населення у послугах підприємства. Вжиті природоохоронні заходи забезпечу-
ють мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови 
життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяль-
ності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Рудківське газове родовище відкрито у 1953 році свердловиною 20-Рд, в якій 
було отримано промисловий приплив газу з карпатій-юрських відкладів. Газо-
носність основних продуктивних горизонтів карпатій-юри, НД-9, НД-8, НД-7,  
НД-5 та НД-4 нижньосарматського комплексу встановлено за результатами роз-
відувальних робіт, що проводили в 1951—1967 роках.

У геологічному відношенні Рудківське родовище знаходиться в Косівсько-
Угерській підзоні Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину і його про-
мислова газоносність пов’язана з юрсько-гельветськими і нижньосарматськими 
відкладами.

У геологічній будові родовища беруть участь відклади палеозойського, мезо-
зойського та кайнозойського комплексів, які залягають на рифейському фун-
даменті.

Дослідно-промислову розробку родовища розпочато в 1957 році.
Запаси газу родовища підраховані об’ємним методом і затверджені ДКЗ в 

1962 році.
«Проект дорозробки Рудківського газового родовища на завершальній стадії» 

виконаний ЛКНДВ — УкрНДІгаз в 1996 році.
У 2003 році за результатами пробної експлуатації газового покладу горизонту 

НД-10 на Державний баланс було прийнято запаси газу цього горизонту в кіль-
кості 715 млн м3 за категорією С1. У 2008 році за результатами експлуатації га-
зового покладу горизонту НД-3б на Державний баланс було прийнято запаси га-
зу цього горизонту в кількості 49,0 млн м3 за категорією С1, та 93,0 млн м3 за ка-
тегорією С2.

Запаси конденсату по карпатій-юрському покладу були підраховані РКТІ у 
1962 році і затверджені ДКЗ в кількості 340 тис. т, видобувні запаси конденсату 
прийняті в кількості 295 тис. т. На початок проектного періоду проводиться під-
рахунок запасів газу Рудківського родовища.

Загальний фонд свердловин Рудківського родовища на 01.11.2018 року скла-
дає 19 одиниць: 17 свердловин перебувають в експлуатації (св. 50, 105, 333, 332, 
227, 32, 226, 215, 229, 328, 80, 217, 218, 31, 228, 219, 220-Рд.), свердловина 315-
Рд очікує на капремонт, а свердловина 16-Рд – ліквідацію.

Експлуатаційним фондом свердловин ведеться видобуток газу з таких про-
дуктивних: карпатій-юрський поклад (св. 50, 105 і 333-Рд), НД-12 (св. 332-Рд), 
НД-10 (св. 227, 32, 226, 215, 229 і 328-Рд), НД-10 (св.80-Рд), НД-9а,8 (св. 217, 
218, 31 і 228-Рд), НД-7 (св. 219-Рд), НД-4 (св. 220-Рд), НД-3б (св. 315-Рд).

Проведено аналіз розробки родовища. Видобуток газу по об’єктах розробки 
становить:

- карпатій-юрський поклад — 25784,657 млн м3;
- НД-12 – 3,784 млн м3;
- НД-10 (блок св. 227-Рд) — 476,651 млн м3;
- НД-10 (блок св. 80-Рд) — 1,949 млн м3;
- НД-9а,8 — 2779,566 млн м3;
- НД-7 — 232,500 млн м3;
- НД-4 — 118,559 млн м3;
- НД-3б — 11,635 млн м3.
Виконано оцінку запасів газу методом зниження пластового тиску. Початкові 

дреновані запаси газу підраховані в обсязі 34176,82 млн м3.
Система збирання, промислової підготовки і транспортування газу
Видобування газу на Рудківському газовому родовищі здійснюють 13 діючи-

ми свердловинами. Збір газу здійснюють за комбінованою схемою з поєднанням 
групової та кільцевої схем збору. Газ із свердловин за індивідуальними шлей-
фами подають на три установки попередньої підготовки газу (УППГ-4, УППГ-5, 
УППГ-7), які променевими колекторами з’єднані з кільцевим колектором діаме-
тром 529 x 8 мм. 

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: еко-
логічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють згідно із законо-
давством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтернати-
вами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, архе-
ологічні та інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, згідно з чин-
ним законодавством, з метою забезпечення раціонального використання при-
родних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюваних, за-
хисних і компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що спри-

чиняє значні виділення тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і ін-
ших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат прилеглої 
місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів 
очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за вики-
ди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошовому еквівален-
ті, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди в атмосферне повітря окре-
мих забруднювальних речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 
ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з ураху-
ванням впровадження передбачених організаційно-технічних та природоохорон-
них заходів — вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобувних 
робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму експлуатації – 
мінімальний, і може бути помітним в разі порушення технологічних процесів. Мі-
німізації ризиків досягають шляхом ретельного керування діяльністю, забезпе-
ченням безпечного поводження з небезпечними речовинами. Розробка родови-
ща не призведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: у межах родовища території та об’єкти природо-
заповідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та 

рослинного покриву, — мінімальні або відсутні; передбачені дії, направлені на 
зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруднюваль-
них речовин в атмосферне повітря.

Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризу-
ється як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): має позитивний аспект (по-
зитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). 
Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної 
економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє по-
рушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотри-
мання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та культури (як об’єкти 
забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші елементи техногенного 
середовища у зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами 
Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій кількісний 
та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їхнього утворення у по-
рядку до вимог чинних законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону Украї-
ни «Про оцінку впливу на довкілля»): планована діяльність належить до другої ка-
тегорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть впливати на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на 
довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативно-
го транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року до звіту з оцінки впливу на довкілля будуть 
включені з достатньою деталізацією такі планові показники:

– опис місця провадження, цілі та опис основних характеристик планованої 
діяльності;

– опис поточного стану та факторів довкілля;
– оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосфер-

не повітря;
поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соціальне середовище;
– опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, уник-

нення, зменшення усунення значного негативного впливу на довкілля, в тому 
числі (за можливості) компенсаційних заходів;

– зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських об-
говорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-
мадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України 
«Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-

якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час  
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу 
на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абза-
цом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з  
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи  
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає  
екологічні умови її провадження.

Заборонено розпочинати плановану діяльність без оцінки впливу на довкілля 
та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення обся-
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом 
поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протя-
гом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подава-
ти будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського  
обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у  
оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 
робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті 
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому орга-
ну, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, слід вказати унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду зауважень і пропо-
зицій. У разі отримання зауважень і пропозицій громадськості їх буде внесено до 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарюван-
ня (протягом трьох робочих днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають 
зауваження та пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх-
ніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцін-
ки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у проце-
сі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформа-
цію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: 
відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої ді-

яльності буде спеціальний дозвіл № 1775 від 16.03.99 року на користування над-
рами з метою видобування вуглеводнів Рудківського родовища (зі змінами), що 
видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-
сягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впливу на 
довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua 
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки 

впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775, інформує про 
намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Продовження видобування вуглеводнів Південно-Грабинського родовища згідно зі 

спеціальним дозволом № 2452 від 23.04.2001 року. Метод розробки родовища — на 
виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ 
природний, конденсат, супутні компоненти — етан, пропан, бутани — корисні копали-
ни загальнодержавного значення.

Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львів-
газвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси корисних копалин 
щодо Південно-Грабинського родовища обліковують на Державному балансі корисних 
копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Адміністративно-територіально Південно-Грабинське газоконденсатне родовище 

розташовано на території Дрогобицького та Городоцького районів Львівської області.
Найближчі населені пункти — Монастирець, Волоща, Чайковичі, Гірське, Груди, 

Грабина, Тинів, Тершаків. Біля Південно-Грабинського родовища розташовані наступні 
газові родовища: Верещицьке, Грушівське, Східно-Довгівське, Опарське, Летнянське, 
Мединцьке, Грудівське. 

У геоморфологічному відношенні родовище розташоване на правому березі ріки 
Дністер і приурочене до Верхньо-Дністровської низини з абсолютними відмітками від 
(+)230 до (+)250 м.

Клімат району помірно континентальний; температура коливається від  
(-)20оС у січні до (+)20оС у липні. Максимальна кількість опадів спостерігається у лип-
ні, мінімальна — у зимові місяці. Середньорічна кількість опадів — 700-800 мм. Зи-
ма триває 3-4 місяці. 

Залізнична магістраль проходить у 15 км на північний захід від родовища. Населені 
пункти зв’язані польовими дорогами, частина з яких важко прохідна в дощові періоди.

Основні водні артерії — річки Дністер, Тисьмениця і Бистриця — характеризують-
ся непостійним режимом течії і рівнем води, які залежать від інтенсивності атмосфер-
них опадів. Найчастіше місцевість затоплюється паводками в травні-червні. Ріки Тись-
мениця та Бистриця огороджені протипаводковими дамбами і численними меліора-
тивними каналами.

Провідне місце в економіці району займає сільське господарство, яке є головним 
заняттям населення, переважно українців. Основні підприємства промисловості – це 
Миколаївський цементний завод, Угерський, Опарський, Більче-Волицький і Рудків-
ський газопромисли.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки надр 
4,97 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуглеводнів 

України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечення потреб насе-
лення послугами підприємства. Вжиті природоохоронні заходи забезпечують міні-
мальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльнос-
ті місцевого населення та його здоров’я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Південно-Грабинське газоконденсатне родовище відкрито в 1986 році.
У тектонічному відношенні знаходиться в Рогізненському блоці Косівсько-Угерської 

підзони Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину.
У 1994 році складено проект «Дослідно-промислової експлуатації Південно-Грабин-

ського газового родовища». ДПЕ родовища розпочато у вересні 1999 року свердлови-
ною 10-ПдГб (інт. перф. 1344-1336 м) на газовому покладі горизонту карпатію.

У 2006 році виконано НДР «Геолого-економічна оцінка Південно-Грабинського га-
зового родовища». На основі цієї роботи у 2007 році ДКЗ України затверджено почат-
кові запаси газу (протокол № 1237 від 28.02.2007 р.) становили: 16,0 млн м3 (код кла-
су 111+221) та 188,0 млн м3 (код класу 122+222). У експлуатаційному фонді родови-
ща станом на сьогодні була одна свердловина (10-ПдГб). Робочий дебіт свердловини 
становив 1 тис. м3/д.

У 2009 році фахівцями Львівського КНДВ УкрНДІгазу складений «Проект розроб-
ки Південно-Грабинського газового родовища», згідно з яким пробурено та введено в 
експлуатацію дві оцінювально-експлуатаційні свердловини 15-ПдГб і 16-ПдГб.

Свердловину 15-ПдГб введено в експлуатацію (11.2011 р.) на поклад горизонту 
НД-9. Свердловину 16-ПдГб введено в експлуатацію (04.2012 р.) на поклад горизон-
ту карпатію. Разом з газом із свердловини 16-ПдГб виноситься конденсат від 8,2 г/м3 
(12.2012 р.) до 12,425 г/м3 (12.2014 р.).

У 2011 і 2012 рр. на родовищі пробурено розвідувальну свердловину 6-ПдГб і пошу-
кову свердловину 9-ПдГб. Під час випробування припливу вуглеводнів із свердловин 
не отримали, їх ліквідували з геологічних причин.

У 2014 році виконано НДР «Геолого-економічна оцінка Південно-Грабинського га-
зового родовища Львівської області», на основі якої перезатверджено запаси газу та 
конденсату.

Загальні початкові запаси газу родовища, затверджені ДКЗ України в 2015 році, 
склали 239 млн м3 у т. ч.: запаси газу категорії С1 (код класу 111+221) — 108 млн м3; 
запаси газу категорії С2 (код класу 122+222) — 108 млн м3; запаси газу категорії С2 (код 
класу 332) — 23 млн м3. Загальні початкові запаси конденсату склали 0,9 тис. т у т. ч.: 
запаси категорії С1 (код класу 111+221) — 0,4 тис. т; запаси газу категорії С2 (код кла-
су 122+222) — 0,5 тис.т.

Від початку розробки станом на 01.01.2015 р. сумарний видобуток газу із родовища 
становив 25,967 млн м3 газу і 96,645 тонн конденсату у т. ч. по покладах: поклад гори-
зонту карпатію (св. 10, 16-ПдГб) — 19,217 млн м3 газу і 96,645 тонн конденсату; поклад 
горизонту НД-9 (св. 15-ПдГб) — 6,75 млн м3 газу. 

Станом на 01.01.2015 року пробурено всього 11 пошуково-розвідувальних та екс-
плуатаційних свердловин. Розробку родовища ведуть трьома свердловинами — 10 та 
16-ПдГб (відклади карпатію), 15-ПдГб (гор. НД-9). 

Газ із свердловин подають на установку підготовки газу УПГ(ГРС)-Грушів. До 
УПГ(ГРС) свердловину 10-ПдГб підключено індивідуальним шлейфом. Свердловини 
15-ПдГб та 16-ПдГб підключені до шлейфу свердловини 10-ПдГб.

На УПГ-Грушів здійснюють збір та підготовку газу Грушівського, Тинівського, Пів-
денно-Грабинського родовищ шляхом очищення його від крапельної рідини і механіч-
них домішок та подача його промисловим газопроводом до УППГ-Верещиця та до сис-
теми газопроводів Дрогобицького УЕГГ. 

Газ із свердловин 10-ПдГб, 15-ПдГб, 16-ПдГб надходить на газорозподільну гре-
бінку. По колектору Ду 76 мм надходить на сепаратор С-3, де проходить І ступінь очи-
щення від вологи і механічних домішок і подається в сепаратор С-2 на ІІ ступінь під-
готування. 

Газ від сепаратора С-2 можуть подавати у двох напрямках:
1. Попередньо очищений газ через вузол редукування подають на сепаратор С-1 

Ду-1000, Рр-0,3 МПа.
2. Газ надходить у газопровід «Грушів-Верещиця»» Ду-100, Рр-2,0 МПа з подаль-

шою подачею на УППГ — Верещиця.
Підготований газ одоризують і подають на загальний госпрозрахунковий замір  

Ду-150 і далі через розширювальну камеру Ду-300, Рр=0,3 МПа направляють у газо-
провід Ду-150 мм, Рр=0,3 МПа Дрогобицького УЕГГ для газопостачання сіл Грушів,  
Волоща, Дорожів. 

З метою запобігання утворенню гідратів на гирлах свердловин, газорозподільній 
гребінці, регуляторах тиску передбачено подача метанолу з інгібіторних бачків БІ єм-
ністю V=0,4 м3, на газорозподільній гребінці змонтовано ємність запасу метанолу ЄМ 
V=4 м3.

Вловлену в сепараторах С-1, С-2, С-3, С-4 пластову воду продувають на розділювач 
рідини БР-1 Ду-1000, Рр-0,8 МПа, в якому проводять дегазацію пластової води. Плас-
това вода надходить до ємності Є-1 V=25 м3 або резервної ємності Є-2 V=10,0 м3, звід-
ки її вивозять автотранспортом.

Станом на 01.11.2018 року відібрано 47,5 млн м3 газу з Південно-Грабинського ро-
довища. 

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: екологіч-
ні й інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно із законодавством 
України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтернатива-
ми: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологіч-
ні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, згідно з чинним законо-
давством, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а 
також забезпечення виконання охоронних відновлюваних, захисних та компенсацій-
них заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що супроводжу-

ється значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і інших 
речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів очіку-
ваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за викиди забруд-
нювальних речовин в атмосферу, визначений в грошовому еквіваленті, розраховують 
згідно зі ставкою податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднювальних 
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ, 30019775, інформує про намір 
провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Продовження видобування вуглеводнів Розпашнівського родовища згідно зі спеціальним 

дозволом № 1935 від 14.07.99 року. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — 
газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ природний, конденсат, су-
путні компоненти: етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавного значення.

Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазви-
добування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси корисних копалин щодо 
Розпашнівського родовища обліковують на Державному балансі корисних копалин України; 
наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Адміністративно-територіально Розпашнівське газоконденсатне родовище розташовано в 

Карлівському районі Полтавської області. 
Найближчими населеними пунктами є смт Карлівка та Чутово, села Розпашна, Варварівка 

та селище Скороходово, через яке проходить залізниця. Поблизу родовища проходить авто-
магістраль Київ—Харків. У 12 км на схід від Розпашнівського родовища розташоване Захід-
но-Хрестищенське родовище, а на захід — Чутівське газове родовище.

 У географічному відношенні Розпашнівська площа розташована в Придніпровській низи-
ні і є рівниною, похило нахиленою з півночі на південь і зі сходу на захід.

За характером рельєфу район є горбистою рівниною, що посічена сіттю ярів та річко-
вих долин. Загальне похилення місцевості південно-західне, максимальні висотні відмітки по-
верхні району досягають 154 м, мінімальні — 103 м над рівнем моря.

Гідрогеологічну сітку району складають річки Орчик, Коломак і Берестова, які належать 
басейну р. Ворскла. В економічному відношенні даний район є сільськогосподарським.

 У 13 км на південь від Розпашнівського родовища проходить магістральний газопровід 
Єфремівка—Диканька—Київ.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки надр  
23,32 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. 

Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечення потреб населення у послу-
гах підприємства. Вжиті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рі-
вень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та йо-
го здоров’я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потуж-
ність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Розпашнівське родовище відкрито в 1973 році. Родовище введено в розробку свердлови-
ною №4 в 1976 році. Його приурочено до монокліналі північно-західного простягання, з пів-
ночі обмеженої ніжкою соляного діапіру. Промислову газоносність встановлено у відкладах 
нижньої пермі верхнього карбону і у крутопадаючих породах середнього та нижнього кар-
бону.

Запаси газу Розпашнівського ГКР, затверджені протоколом ДКЗ СРСР № 9366 у 1983 р.
Станом на 01.01.2018 р. на балансі обліковують запаси газу за категорією С1 в обсязі  

5349 млн м3, конденсату за категорією С1 в обсязі 1618 тис. т.
Станом на 01.11.2018 року розробка Розпашнівського родовища здійснюється 30 сверд-

ловинами.
У геологічній будові району робіт беруть участь утворення палеозойського, мезозойсько-

го та кайнозойського віку.
Характерною рисою геологічної будови Розпашнівського родовища є наявність в розрізі 

девонських відкладів кам’яної солі в «козирковому» та штоковому заляганні. Родовище при-
микає до однойменного Розпашнівського та Білухівського соляних диапірів.

Розпашнівський шток передпалеогенового прориву. Відклади девонської системи пред-
ставлені у вигляді «козиркової» та штокової солі з уламками діабазів та тектонічної брек-
чії. Верхня частина «козирка» Розпашнівського діапіру розкрита з кутовим та стратиграфіч-
ним неузгодженням під відкладами кайнозою. Безпосередньо в межах Розпашнівського ро-
довища «козирок» соляного діапіру залягає під відкладами дронівської світи нижнього тріасу.

Розпашнівське газоконденсатне родовище знаходиться в зоні розвитку солянокупольних 
структур південно-східної частини центрального грабена Дніпровсько-Донецької западини і 
входить до складу Кочубіївсько-Хрестищенського антиклінального валу, що є складовою час-
тиною Кочубіївсько-Олексіївської протяжної структурно-тектонічної зони антиклінальних під-
нять. Вал простежується у відкладах С3 – Р1 у вигляді похованих міжкупольних брахіантиклі-
нальних складок субширотного простягання, які ускладнені штоками девонської солі. 

Розкритий свердловинами осадовий чохол поділяється на три структурних комплекси — 
мезо-кайнозойський, нижньопермський та верхньо-кам’яновугільний. Комплекси розділені 
між собою поверхнями стратиграфічних та кутових неузгоджень.

Розпашнівське газоконденсатне родовище входить до складу Машівсько-Шебелинського 
газоносного району — найбільш значної за виявленими запасами території Дніпровсько-До-
нецької нафтогазоносної області, де промислова газоносність пов’язана в основному з тери-
генними відкладами нижньої пермі та верхнього карбону. Крім того, меншою мірою запаси 
газу та нафти приурочені до утворень середнього та нижнього карбону.

Промислові поклади газу на Розпашнівському родовищі пов’язані з відкладами нижньо-
го карбону (горизонти С-2–С-6), середнього карбону (горизонти Б-6–Б-12), верхнього кар-
бону (горизонти К-1-2-3) та нижньої пермі (горизонт П-1). Дані довгострокової експлуата-
ції свідчать про наявність уповільненого газодинамічного зв’язку між продуктивними гори-
зонтами родовища.

Горизонт П-1 (Р1krmch). За даними ГДС, по горизонту середньозважений коефіцієнт порис-
тості складає 0,16; газонасиченості 0,8. У південно-східному напрямку спостерігають замі-
щення колекторів щільними породами. На північному сході горизонт П-1 підходить під зрізку 
«козирка» соляного штоку, з північного заходу горизонт розривним порушенням відокрем-
люється від приштокового блоку. 

Розміри покладу 5,8 x 2,3 км, висота — 550 м.
Горизонт К-1-2-3 (С3

3). У приштоковій зоні середній коефіцієнт пористості колекторів до-
сягає 0,17 — 0,2. 

Поклад з північного сходу обмежений ніжкою соляного штоку, зі сходу розривним пору-
шенням. Границя покладу на південному заході співпадає з контуром літологічного ущіль-
нення колектору. 

Розміри покладу складають 5,9 x 1,5 км при висоті 754 м.
Поклади газу башкирських (горизонти Б-6 – Б-12) та серпуховських (горизонти С-2 – С-6) 

відкладів виявлено в окремому припіднятому блоці приштокової зони. 
Загалом колектори горизонтів башкирського ярусу мають коефіцієнт пористості 0,15 – 

0,23, та коефіцієнтом газонасиченості 0,78 — 0,85.
Поле газоносності башкирських горизонтів має завдовжки 1 600-1 800 м за максимальної 

ширини до 250 м. Поклад обмежений з південного заходу тиловим щодо нього розривним по-
рушенням, що відокремлює приштоковий блок від моноклінального схилу, з північного схо-
ду — зрізкою «козирка» Розпашнівського і Білухівського штоків, зі сходу — радіальним що-
до штоку розривним порушенням. 

Поклади горизонтів верхньосерпуховського під’ярусу (С1s2) завдовжки біля 1800-2100 м, 
ширина — до 400 м. Поклади обмежені з південного заходу тиловим розривним порушенням, 
що відокремлює приштоковий блок від центрального (основного) блоку родовища, з північ-
ного сходу — стінкою Розпашнівського та Білухівського штоків, зі сходу та заходу — лінія-
ми літологічного заміщення.

АТ «Укргазвидобування» 14.07.99 р. отримало спеціальний дозвіл № 1935 на промислову 
розробку Розпашнівського родовища. Від часу отримання дозволу на родовищі було пробу-
рено та підключено 4 експлуатаційні свердловини (№№ 94, 95,96, 97). 

Протягом дії спеціального дозволу відбувалися численні різноманітні капремонти сверд-
ловин – достріли нових інтервалів, переведення на інші об’єкти тощо. Також проводили до-
слідницькі роботи, до яких належать виміри статичних та пластових тисків, дослідження 
свердловин на продуктивність за стаціонарних і нестаціонарних режимів фільтрації тощо. Ре-
зультати було враховано під час складання НДР «Уточнений проект розробки Розпашнівсько-
го ГКР», 2012 р.

У 2016 р. складено НДР «Доповнення до проекту промислової розробки Розпашнівсько-
го родовища».

Збирання та підготовка вуглеводневої сировини відбуваються на Розпашнівській установ-
ці комплексної підготовки нафти та газу (УКПНГ), яка складається з установки сепарації газу 
(УСГ) та установки підготовки нафти (УПН).

УСГ призначена для збору, попередньої підготовки, заміру природного газу та вуглеводне-
вого конденсату Розпашнівського ГКР та Новоукраїнського НГКР та забезпечення транспор-
тування газу по міжпромисловому газопроводу на Хрестищенську ДКС. Відділений від плас-
тової води вуглеводневий конденсат спрямовують по міжпромисловому конденсатопрово-
ду на ГС Машівка. 

УПН призначена для збору і підготовки нафти Новоукраїнського НГКР та забезпечення 
транспортування нафти по міжпромисловому конденсатопроводу на ГС Машівка. 

Процес підготовки газу та конденсату до подальшого транспортування включає: збір га-
зу на УКПНГ; сепарацію газу; відокремлення газового конденсату від супутньо-пластової во-
ди в розділювачах рідини та його дегазацію; компримування газу з направленням в міжпро-
мисловий газопровід;

Процес підготовки нафти до подальшого транспортування включає: збір нафти на УКПНГ; 
відокремлення нафти від супутньо-пластової води та її часткову дегазацію.

У 2014 р. на родовищі було введено в експлуатацію дотискувальну компресорну станцію 
(ДКС) Розпашнівської установки комплексної підготовки газу (УКПГ), яка призначена для 
компримування природного газу низького тиску, що надходить на УКПГ з Розпашнівського 
та Новоукраїнського газоконденсатних родовищ (ГКР), з метою стабілізації його видобутку до 

вихідного тиску, при якому забезпечується максимальна якість його підготовки та транспор-
тування магістральним газопроводом (на Хрестищенську ДКС).

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: екологічні й інші 
обмеження планованої діяльності встановлюються згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтернативами: топо-
графо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні й інші вишуку-
вання виконуватимуть у необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством, з метою забез-
печення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання 
охоронних відновлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що спричиняє значні ви-

ділення тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких мо-
жуть вплинути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, очікуваний 
вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за викиди забруднювальних речо-
вин в атмосферу, визначений в грошовому еквіваленті, розраховують згідно зі ставкою подат-
ку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднювальних речовин стаціонарними джере-
лами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпечення режиму обме-
жень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з урахуванням впровадження перед-
бачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів вплив характеризують як еко-
логічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобувних робіт. Вплив 
планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму експлуатації — мінімальний, і може бу-
ти помітним у разі порушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шля-
хом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечни-
ми речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших власти-
востей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: Згідно зі ст. 7 Закону України «Про природно-заповідний 
фонд України» «на землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного або 
історико-культурного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впли-
ває або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів та 
об’єктів чи перешкоджає їхньому використанню за цільовим призначенням».

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного по-

криву, — мінімальні або відсутні; передбачені дії, направлені на зменшення можливих ризиків 
щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруднювальних речовин 
в атмосферне повітря.

Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризується як еко-
логічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): має позитивний аспект (позитивний 
вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). Впровадження пла-
нової діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки 
України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення на-
вколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуа-
тації. Пам’ятки архітектури, історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культур-
ного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону 
України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій кількісний та якісний склад від-
ходів визначають на місцях, за мірою їхнього утворення у порядку до вимог чинних законо-
давчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкіл-
ля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля»): планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть впливати на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно зі 
ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля  (в тому 
числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік дер-
жав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених 
держав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
23 травня 2017 року до звіту з оцінки впливу на довкілля будуть включені з достатньою дета-
лізацією такі планові показники:

– опис місця провадження, цілі та опис основних характеристик планованої діяльності;
– опис поточного стану і факторів довкілля;
– оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне повітря;
поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соціальне середовище;
– опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, уникнення, змен-

шення усунення значного негативного впливу на довкілля, в тому числі (за можливості) ком-
пенсаційних заходів;

– зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті громадських обговорень.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості: 
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, 

отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з Законом України «Про оцінку впливу на до-
вкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додатко-

вої інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громад-
ськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордон-
ного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планова-
ної діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість прова-
дження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Заборонено розпочинати плановану діяльність без оцінки впливу на довкілля та отриман-
ня рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості громадськості для 
участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впли-
ву на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження та 
пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зау-
важення та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить про-
цес реєстрації та розгляду зауважень та пропозицій. У разі отримання зауважень і пропозицій 
громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та передано 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їхнього отримання). Особи, що 
надають зауваження та пропозиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персо-
нальних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауважен-
ня та пропозиції громадськості, надані під час громадського обговорення обсягу досліджень і 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Де-
тальну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: 
відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності бу-

де — спеціальний дозвіл № 1935 від 14.07.99 року на користування надрами, з метою видобу-
вання вуглеводнів Розпашнівського родовища (зі змінами), що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та 
природних ресурсів України.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua 
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на до-

вкілля Мінприроди України.

речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодек-
су України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення режиму обме-
жень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з урахуванням впровадження 
передбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів вплив характери-
зують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобувних робіт. 
Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму експлуатації — мінімаль-
ний, і може бути помітним у разі порушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків 
досягають шляхом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного пово-
дження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-
фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: у межах родовища території та об’єкти природо-запо-
відного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рос-

линного покриву, — мінімальні або відсутні; передбачені дії, направлені на зменшення 
можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруднювальних ре-
човин в атмосферне повітря.

Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризується як 
екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): має позитивний аспект (позитив-
ний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). Впрова-
дження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, 
так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушен-
ня навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання пра-
вил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та культури (як об’єкти забудови), зо-
ни рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища у зо-
ні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Зако-
ну України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій кількісний та якісний 
склад відходів визначають на місцях, за мірою їхнього утворення у порядку відповідно 
до вимог чинних законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльнос-
ті та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»): планована діяльність належить до другої категорії видів планова-
ної діяльності та об’єктів, які можуть впливати на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля  
(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонно-
го впливу (зачеплених держав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкілля буде включе-
но з достатньою деталізацією такі планові показники:

– опис місця провадження, цілі та опис основних характеристик планованої діяль-
ності;

– опис поточного стану та факторів довкілля;
– оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне по-

вітря;
поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соціальне середовище;
– опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, уникнення, 

зменшення усунення значного негативного впливу на довкілля, в тому числі (за мож-
ливості) компенсаційних заходів;

– зауваження та пропозиції, які надійдуть під час громадського обговорення.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громад-

ськості: 
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на до-

вкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцін-
ку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої до-

даткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отрима-
ної від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури 
оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на до-
вкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження пла-
нованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує не-
допустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її про-
вадження.

Заборонено розпочинати плановану діяльність без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості громад-
ськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом госпо-
дарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом що-
найменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які за-
уваження та пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у гро-
мадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії 
звіту зі оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громад-
ського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 робочих днів 
з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого ор-
гану громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 
цього повідомлення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, слід вказати унікальний реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду наданих зауважень і пропозицій. У разі отри-
мання таких зауважень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох ро-
бочих днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропозиції, 
своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт гос-
подарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний вра-
хувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження та про-
позиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. Детальну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: 
відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяль-

ності буде спеціальний дозвіл № 2452 від 23.04.2001 року на користування надрами, з 
метою видобування вуглеводнів Південно-Грабинського родовища (зі змінами), що ви-
дає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впливу на довкілля Мініс-
терства екології та природних ресурсів України.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua 
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу 

на довкілля Мінприроди України.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День

Київська -8 -13 -2 -7
Житомирська -7 -12 -2 -7
Чернігівська -9 -14 -3 -8
Сумська -9 -14 -3 -8
Закарпатська -7 -12 0 -5
Рівненська -7 -12 -2 -7
Львівська -8 -13 -3 -8
Івано-Франківська -9 -14 -4 -9
Волинська -7 -12 -2 -7
Хмельницька -8 -13 -3 -8
Чернівецька -9 -14 -4 -9
Тернопільська -8 -13 -3 -8
Вінницька -8 -13 -3 -8

Oбласть Нiч День

Черкаська -8 -13 -2 -7
Кіровоградська -7 -12 -1 -6
Полтавська -8 -13 -2 -7
Дніпропетровська -6 -11 -1 -6
Одеська -4 -9 0 -5
Миколаївська -3 -8 0 -5
Херсонська -3 -8 0 -5
Запорізька -3 -8 0 -5
Харківська -7 -12 -2 -7
Донецька -5 -10 -1 -6
Луганська -6 -11 -2 -7
Крим -1 -6 +2 -3
Київ -8 -10 -3 -5
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Лебедин музейно-виставковий 
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. На базі Ле-
бединського міського худож-
нього музею ім. Б.К. Руднє-
ва, який відзначає 100-річ-
чя з дня заснування, розгор-
нуто виставку «Становлення 
музейної справи на Сумщи-

ні. Никанор Онацький: істо-
рія, факти, документи, твор-
чість».

Експозицію, що розпові-
дає про організацію першо-
го музею в обласному центрі, 
сформовано з колекції Сум-
ського обласного художньо-
го музею, в основі якої мате-
ріали про життя і мистецьку 

спадщину Никанора Онацько-
го — художника, педагога, 
музейника, археолога, пое-
та, збирача й охоронця націо-
нальної культурної спадщини. 

Відвідувачі музею матимуть 
змогу ознайомитися з експо-
натами виставки «Давид Бур-
люк: повернення в Лебедин», 
присвяченої уродженцеві ле-

бединського краю — худож-
никові, поетові, прозаїкові, 
есеїсту, парадоксальному те-
оретикові й одному з осново-
положників футуризму. У му-
зеї представлено полотна Да-
вида Бурлюка, що зберіга-
ються в колекції Сумського 
обласного художнього музею 
та приватних зібраннях.
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На Херсонщині 
заклали плантацію 
«короля спецій»

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРСПЕКТИВА. У селі Наддніпрянське Херсонської об-
ласті в Інституті зрошуваного землеробства НАН України 
заклали першу експериментальну плантацію крокусів — кві-
ток, з тичинок яких отримують найдорожчу у світі спецію — 
шафран. 

Як розповіла доктор сільськогосподарських наук Гали-
на Балашова, «технології вирощування нішевих культур, 
як правило, випробовують фермери методом спроб та по-
милок. Тепер до вивчення рентабельності «новоселів» і від-
працювання прийомів агротехнологій застосують і науковий 
підхід». 

Десять кілограмів бульб крокусів для нової плантації пло-
щею чотири сотих гектара інституту подарував фермер із се-
лища Любимівка Каховського району Олег Демченко, який 
уже кілька років збирає непогані врожаї «короля спецій».

Експеримент розрахований на кілька років. Посівний ма-
теріал вирощуватимуть у пробірці, щоб оздоровити бульби 
і розмножити їх. А вже до 2021 року планують отримати і 
сам шафран. 

За словами директора Інституту зрошуваного землероб-
ства члена-кореспондента Національної академії аграрних 
наук Раїси Вожегової, крім крокусів тут планують ставити 
досліди і зі спаржею. Цей делікатесний овоч уже висаджу-
ють в обраних районах області.

У зв’язку з передплатною кампанією на наступний 
рік наші читачі дедалі частіше запитують: яким буде 
«Урядовий кур’єр» 2019-го? Це буде газета чи офіцій-
ний бюлетень? Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у 
2019 році й у майбутньому виходитиме як газета, а 
не як офіційний бюлетень.

Підстава для цього — Закон України «Про внесен-
ня змін до деяких законів України щодо забезпечен-
ня офіційної публікації законів України та інших норма-
тивно-правових актів», який набув чинності 21 жовтня цього року. 

Тож наше видання буде і надалі щоденним загальнодержавним дру-
кованим засобом масової інформації.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ

Селянку з Полісся почули аж у Парижі
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

БЕРЕГИНЯ ФОЛЬКЛОРУ. 
Унікальний голос 82-річної 
Домініки Чекун із села Старі 
Коні Зарічненського району 
на Рівненщині 24 листопада 
пролунав у соборі святого Во-
лодимира Великого в Пари-
жі. Концерт відбувся у межах 
міжнародного проекту «Полі-
фонія».

За кілька останніх місяців 
літня жінка з поліської глибин-
ки стала інтернет-зіркою: ві-
део з її чарівним співом на-
бирає рекордну кількість пе-

реглядів. Земляки щиро під-
тримують «бабу Даню» (са-
ме так її кличуть у селі) й у 
соцмережах. Хоча сама во-
на комп’ютером не користу-
ється: їжу готує в чавунних 
казанах у старовинній печі й 
усе життя співає! Відтоді, як у 
юних 16 пішла працювати до-
яркою в місцевий колгосп... 
Змінювалися реалії життя й 
цілі суспільно-економічні фор-
мації, тільки її чистий, як дитя-
ча сльоза, спів досі залишив-
ся незмінним.

Уже в незалежній Україні 
Домініка Чекун стала заслу-
женим працівником культури. 

А наприкінці минулого року з 
рук міністра культури Євге-
на Нищука отримала грошову 
винагороду 20 тисяч гривень 
за збереження та охорону не-
матеріальної культурної спад-
щини, впевнено перемігши 
понад два десятки претенден-
тів. І тут-таки затягнула своєї 
улюбленої «Ой, летіли журав-
лі…», зачарувавши поважну 
публіку.

На грандіозному концер-
ті виконавців з Європи «По-
ліфонія — колекція пісенної 
спадщини, що зникає» бе-
региня рівненського фоль-
клору представила автенти-

ку Полісся та свій унікаль-
ний вокал. 

До Парижа також їздив на-
родний аматорський родин-
ний ансамбль Чудиновичів із 
села Сварицевичі Дубровиць-
кого району. Саме тут, у єди-
ному в Україні місці, зберігся 
праслов’янський обряд Водін-
ня Куста, який виконують на 
Трійцю. І саме цей родинний 
колектив, створений у 1971 
році, відновив його в рідно-
му селі. 

Оскільки до своїх витоків 
нині повертається вся сучас-
на Європа, є надія, що така 
пісенна спадщина не зникне. 

Найспортивніші громади — 
на Полтавщині та Черкащині

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

У ЗДОРОВОМУ ТІЛІ — 
ЗДОРОВИЙ ДУХ. У місті Бе-
регове, що в Закарпатській 
області, відбулися Всеукраїн-
ські змагання фізкультурно-
спортивного товариства «Ко-
лос» під назвою «Найспор-
тивніша ОТГ-2018». Змага-
лися у п’яти видах спорту: на-
стільний теніс, шахи і шашки, 

гирьовий спорт, волейбол або 
міні-футбол. 

Перше місце в напруженій 
боротьбі серед 24 команд по-
сіла команда Щербанівської 
об’єднаної територіальної 
громади з Полтавської облас-
ті. У загальному заліку ця гро-
мада випередила на 11 балів 
срібного призера — грома-
ду Паланки з Черкащини. Як 
зазначив голова Щербанів-
ської громади Ігор Процик, її 

перемога — не випадковість. 
Адже для розвитку фізкульту-
ри та спорту сільська рада не 
шкодує зусиль, створює в се-
лах належні для цього умови. 

Люблять фізкультуру й спорт 
і в Паланці Уманського райо-
ну. Команду ОТГ на всеукраїн-
ських змаганнях представляли 
найкращі сільські спортсмени. 
Серед них — Максим Попков 
та Лілія Полярушенко, які й за-
безпечили четвертий загально-

командний результат у настіль-
ному тенісі. У шахах Василь 
Василенко та Світлана Шмалій 
вибороли для команди друге 
місце. У гирьовому спорті пред-
ставник Паланки Вадим Мар-
чак був третім. Не підвели й во-
лейболісти, які продемонстру-
вали високу майстерність. 

Отож дві найкращі спортивні 
громади України — на Полтав-
щині та Черкащині. Вони вже 
готуються до нових стартів. 

«Пурпурові вітрила» для прифронтів’я
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур'єра»

ДАРУЮТЬ РАДІСТЬ І НА-
ДІЮ. На Луганщині поста-
вили мюзикл «Ассоль». Це 
тридцята вистава після пе-
реїзду Луганського обласно-
го академічного українсько-
го музично-драматичного те-
атру на підконтрольну нашій 
державі територію та перший 
мюзикл.

Вистава на дві дії «Ассоль» 
написана сучасними автора-
ми Вікторією Васалатій, Юрі-
єм Кондратюком та Олексан-
дром Вратарьовим за моти-
вами повісті-феєрії О. Гріна 
«Пурпурові вітрила», яка ста-
ла символом втілення мрій 
для багатьох поколінь.

«Це нова, вже сучасна ін-
терпретація, — каже режи-
сер театру Вероніка Золото-
верха. — Я прагнула створи-
ти мрію для глядачів, поділи-
тися власним баченням цієї 
чарівної казки».

Вистава допомагає повіри-
ти у свої сили. Вона зверта-

ється до глядачів будь-якого 
віку, стверджуючи, що змі-
нити своє життя і втілити те, 
чого хочеться насправді, мо-
же кожен. І, як підкреслює ди-

ректор театру Сергій Доро-
феєв, «хоч ми й живемо в об-
ласті, яка перебуває у стані 
війни з агресором, але знахо-
димо час для того, щоб дару-

вати людям хвилини і навіть 
години радості, дарувати на-
дію. Бо ця вистава саме про 
те, що мрії обов'язково здій-
снюються».

Вистава в постановці режисера театру 
Вероніки Золотоверхої сповнена 
бурхливої енергії


